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AjuntamentOde Palma
Àrea delegada de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial

Atesa la sol-licitud de presentada en el Registre General de l’Ajuntament de Palma el 8 de
juliol de 2019 (núm. 149815) per la Sra. Marisa Bonaclie Vico, amb DNI núm. 43020615
N, com a presidenta de l’Associació de Veïns de Son Rapinya, on exposa que en el seu
dia l'AVV de Son Rapinya va presentar 3 propostes per tal que fossin incloses dins els
Pressuposts Participatius de l’Ajuntament de Palma de 2019; propostes identificades amb
els núm. 377, 378

i

379.

La junta directiva de dita Associació sol.licita a l"escrit de dia 8.7.19, que les propostes
anteriors siguin retirades de la convocatòria 2019 de Pressuposts Participatius.

D’acord amb Panic. 94 de la Llei 39/2015 d'l d'octubre de Procediment administratiu
Comú de les AAPP, I.- “qualsevol interessat podrà desistir de la seva sol.licitud o
renunciar als seus drets (sempre que no estigui prohibit per l'Ordenament J uridic)."

ler.- ACCEPTAR la renúncia presentada per la Sra. Marisa Bonache Vico, amb DNI
núm. 43020615 N, com a presidenta de l’Associació de Veïns de Son Rapinya, a
participar en els Pressuposts Participatius de l’Ajuntament de Palma de 2019 en relació a
retirar les propostes identificades amb els núm. 377, 378 i 379.
20n.- NOTIFICAR de la present resolució, a l'AVV de Son Rapinya.
3er.- Publicar la resolució a la pàgina web tu fas palma.
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Que es decreti.
El regidor de Participació Ciutadana
Govern Interior
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p.d. decret AJT 210
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Vicente

p.d. Decret AJT 201912198. de data 17/06'2019

En prenc raó,

La cap de departament de P

Ciutadana i Coordinació Te

'

PA. decret núm. 3000. de 26/02/14
/03/2014
(BOIB núm.

1:

AA DECRETS 2019 pressupostos panicipzrtius2019\AVV son Rapinya renunciadoc

Núm. de decret: AJT 201913777. Signat per l'Ajuntament de Palma en data 11/07/2019 i hora 15:52.
URL de verificació: https://seuelectronica.palma.es/csv/default.htm?csv=DEC0021F6AFC6BB1EE9A8FC620DD3511E9F

Atès el que disposa l’artic. 94 i concordants de la Llei 39/2015 d’l d’octubre de PAC de
les AAPP, l'artic. 1244 k), 1244 n), 1245, 127.1 I) i 1272 dela Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local (BOE núm. 301, de 17/12/2003); i el Decret de
Batlia núm. AJT 201912313, de 18/06/2019, d’organització dels serveis administratius de
l’Ajuntament de Palma, d'acord amb els articles de la dita Llei 7/1985; es proposa que el
regidor de l'Àrea de Participació Ciutadanai Govern interior, dicti el següent:
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